
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 27. septembra 2021 o 19:00 hod. v kultúrnom dome

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Úprava rozpočtu
6. Schvaľovanie zmlúv
7. Schválenie PHSR
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1.  Otvorenie  – starosta  otvoril  zasadnutie  a  privítal  prítomných.  Zastupiteľstvo  je
uznášaniaschopné, v sále sú prítomní  3 poslanci.
2. Schválenie programu rokovania – za program rokovania, ktorý bol  zverejnený na
úradnej tabuli hlasovali traja poslanci.
Poslanec Ján Kadič požiadal o doplnenie programu schôdze o bod Veterný park Rohov
medzi  body  č.  7  a  8.  Starosta  obce  dal  hlasovať  za  zmenu programu,  traja  prítomní
poslanci  doplnenie  bodu  do  programu  schválili.  Poslanec  Peter  Rybnikár  prišiel  na
schôdzu s oneskorením.
3. Voľba overovateľov a zapisovateľa.
Za  overovateľov  zápisnice  boli  navrhnutí  F.  Nemeček  a  J.  Kadič,  za  zapisovateľa  M.
Ravasová.
Za: 3 poslanci
Proti: 0 poslancov

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 16/2021 - berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
záverečného účtu obce Rohov za rok 2020
Uznesenie č. 17/2021 - schvaľuje záverečný účet obce Rohov za rok 2020 bez výhrad.
Uznesenie č. 18/2021 - berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky obce Rohov za rok 2020.
Uznesenie č. 19/2021 - schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rohov na rok 2021, rozpočtovým 
opatrením č. 2
Uznesenie č. 20/2021  - schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2020
Uznesenie č. 21/2021 - schvaľuje použitie rezervného fondu
Uznesenie č. 22/2021 - schvaľuje Doplnok k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti.
Uznesenie č. 23/2021  - súhlasí s využitím finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií

5. Úprava rozpočtu
• výsadba líp (asi 700€)
• oprava výtlky (1250€)
• PHSR 500€
• zmluva textil 50€
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• mapa 300€
• oprava dlažba MŠ 2500€
• SMS info 250€ 

6. Schvaľovanie zmlúv
Na schválenie je predložený dodatok zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje odvoz
použitého textilu.  Spoločnosť obci oznámila,  že ďalej  nedokáže zabezpečovať odvoz z
vlastných zdrojov a požiadala o zaplatenie sumy 50€ za rok.
Druhý návrh je zmluva s Dotačným poradcom M. Šišolákom, ktorý pre nás zabezpečuje
podanie žiadosti o výstavbu vodovodu na Environfond. Túto žiadosť nie sme schopní pre
jej zložitosť podať sami.
7. Schválenie PHSR
PHSR je  strategický, strednodobý rozvojový dokument (5 - 7 rokov). Má byť nositeľom
rozvojovej  politiky obce,  predstáv jej  vedenia a obyvateľov o smerovaní  rozvoja obce.
Spracovaním PHSR dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť
svojich obyvateľov. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý
rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.
Ide  o  dokument,  ktorý  má  mať  charakter  otvorenej,  flexibilnej  koncepcie,  schopnej
reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým
dokumentom, musí byť permanentne aktualizovaný.

Rôzne+diskusia+veterný park:
Starosta obce vysvetlil občanom, ako sa veľmi zle komunikuje s Envirofondom – popísal
peripetie s podanými projektami. Environfond všetkým starostom, ktorí podali potvrdenie
od inšpektorátu práce elektronicky cez slovensko.sk alebo pomocou zaručenej konverzie
žiadosť odmietol s tým, že nespĺňa potrebné náležitosti. Starosta sa preto obrátil listom na
vicepremiérku Remišovú, zatiaľ ale neodpovedala, rovnako ako Environfond. Do konca
októbra  budeme  znovu  podávať  žiadosť  o  realizáciu  vodovodu  prostredníctvom  p.
Šišoláka a tiež o dotáciu na kompostéry.

Starosta informoval o postupe prác pri výsadbe líp ku kaplnke. Záujemci o svoju rodovú
lipu  si  ju  môžu zakúpiť  za  100€,  obec potom za asi  40€ zabezpečí  ostatný  potrebný
materiál (koly, pásky, hnojivo, pletivo...) Líp je celkovo 16, vysadené budú vo vzdialenosti 8
metrov od seba. Doteraz prihlásení: J. Sabo + J. Slezák(1), K. Grófová(2), R. Šimandel(3),
K.Ravasová+  Lipár(4),  L.  Ravasová  +R+R.Ravas(5),  P.  Rybnikár  +  J.  Rybnikár(6),  S.
Blažek (7), farský úrad(8), Šebesta + Rybnikár(9), Škojec Viliam+Alojz(10), Vépi Jozef (11)

Pán  Šagát  poskytol  starostovi  a  poslancom  3  návrhy  výstavby  rodinných  domov  za
cintorínom v zmysle existujúceho územného plánu obce. Jeden z nich je potrebné vybrať,
aby bol dopracovaný. Plán výstavby je podmienkou pre žiadosť na pozemkový fond o
odpredaj pozemkov.

Renátus Šimandl zastupoval poľovníkov. Poľovnícke združenie požiadalo o umiestnenie
chladiaceho  boxu  (mor  ošípaných)  na  obecnom  pozemku.  Vybralo  územie  na  konci
záhrady v MŠ. Poľovníci  by pozemok oplotili  a zabezpečili  pripojenie meraču spotreby
elektrickej energie.  Starosta obce povedal, že žiadosť o prenájom sa musí uskutočniť
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obvyklým spôsobom, najskôr je potrebné ju na 15 dní zverejniť na úradnej tabuli obce. Ján
Kadič upozornil, že sa musia vyjadriť susedia (Dušan Perička).

Veterný park – starosta oznámil občanom, že ho navštívili zamestnanci spoločnosti, ktorá
má zámer vybudovať veterný park v obci. Predložili mu ponuku, že sa občania môžu ísť v
prípade záujmu pozrieť na turbíny, ktoré by mali byť aj v našom katastri a už sú v Rakúsku
nainštalované. Spoločnosť zároveň zvýšila ponuku za jednu veternú turbínu na 15 000€
ročne. Občania rozprúdili búrlivú debatu a útočili na starostu, že mal zástupcov spoločnosti
vyhodiť. Odpovedal im, že len chcel občanov informovať, o čom s ním spoločnosť jednala,
tak ako to robil aj doteraz. Podľa neho by mohli poslanci prijať konečné stanovisko voči
veternému parku na zasadnutí v decembri,  pri schvaľovaní rozpočtu. Pán farár vyjadril
svoj odpor voči veterným elektrárňam. Uviedol príklad, keď mu ponúkli v lekárni liek a na
jeho otázku, či mu pomôže mu odpovedali, že jemu nie ale im áno. Občania ho odmenili
potleskom  a  požadovali  prijatie  uznesenia  k  veternému  parku  v  obci.  Poslankyňa
Ravasová im pripomenula, že verejné hlasovanie o veternom parku skončilo v pomere 46
%  ZA,  54  %  PROTI,  to  znamená,  že  nie  všetci  občania  v  obci  sú  proti  veterným
elektrárňam.  Rozdiel  názorov bol  minimálny,  len  niekoľko  12 hlasov.  Občania  voči  nej
ostro vystúpili, kričali a požadovali, aby všetci poslanci hlasovali proti výstavbe veterného
parku. Starosta pripravil uznesenie a dal zaň hlasovať.

Starosta oznámil občanom, že obec už zakúpila drvičku odpadu. Je občanom k dispozícii.
Obec  ju  bude  požičiavať  na  vlastnú  zodpovednosť  osoby,  ktorá  prejaví  záujem  o
zapožičanie drvičky. Projekt o kompostéry pre občanov bude obec podávať ešte raz. 

Pani Fenyvesiová  upozornila starostu, že niekto vyviezol škridlu na obecnú cestu. Pýtala
sa starostu, či všetci občania teraz môžu vyvážať odpad na obecnú cestu. Obvinila ho, že
je  to  jeho  zodpovednosť.  Starosta  sa  jej  spýtal,  či  má na obecnej  ceste  spávať,  aby
takémuto konaniu zabránil.  Povedal jej,  že je jediná v celej  sále, ktorá si  myslí,  že ak
nejaký hlupák vyváža stavebný odpad na cestu, tak ho tam majú vyvážať všetci. Nikoho
iného niečo podobné nenapadlo.

PPA zaslala obci list, že posiela podnet na inšpekciu na konanie firmy HKHagro. Štátna
inšpekcia  skontrolovala  s  plynármi  výsadbu  stromov  na  Stublákoch.  Skonštatovali,  že
výsadba stromov je v poriadku a neohrozuje potrubie v zemi.

Na obecnom úrade prebehlo stretnutie starostov so zástupcom politickej strany SPOLU p.
Hojsíkom. Starostovia sa chceli poradiť, ako postupovať, aby štát reflektoval na problémy
malých obcí (vodovod, kanalizácia).

Pani  Fenyvesiová  sa  pýtala,  ako  prebehla  pomoc  obciam  na  Morave,  ktoré  postihlo
tornádo. Starosta jej vysvetlil, že sa obce spojili a nakúpili laťovanie a plachty na strechy
strhnuté tornádom.

Alexander Jobb sa pýtal, prečo mu neopravili výtlky na ceste k jeho domu. Starosta mu
povedal,  že  pán,  ktorý  opravoval  výtlky  sa  tam bol  pozrieť,  ale  nakoľko  si  myslel,  že
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chceme zaliať vyjazdené koľaje, tie zaliať nevedia, lebo nemá ostré hrany. Pán Jobb však
chcel opraviť iný výtlk, ktorý sa stále rozširuje. Starosta mu prisľúbil, že kontaktuje ešte raz
firmu, ktorá opravu realizovala, aby to ešte dodatočne zaliali.

Roman  Hurbanič  sa  pýtal  na  opravu  chodníka  pri  p.  Kozmovi.  Tento  rok  sa  chodník
nestihol opraviť, i keď boli na to vyčlenené peniaze. Majiteľ firmy, ktorá ju mala vykonať,
bol  starostom  viackrát  kontaktovaný,  ale  napriek  prísľubom   ju  firma  nezrealizovala.
Pravdepodobne sa jej to javí ako nezaujímavá zákazka. Oprava sa dostane do plánu na
budúci rok.

Občania sa sťažovali na parkovanie áut na chodníku v obci. Starosta ich informoval, že je
v jeho právomoci dať pokutu za takéto parkovanie. Požiadal občanov, aby parkovali na
chodníku tak, aby  sa po ňom dalo prejsť s detským kočíkom a občania nemuseli auto
obchádzať po ceste.

Starosta informoval občanov, že obec dala vypracovať veľkú farebnú informačnú mapu
chotára obce s miestnymi názvami. Mapa bude nainštalovaná pred obecným úradom.

Peter Válek sa pýtal, či je starosta spokojný so zaliatím výtlkov v obci, podľa neho to bola
šlendriánska práca. Starosta mu oznámil,  že oprava výtlkov s vyrezaním hrán bola 2x
drahšia. Preto obec zvolila  lacnejšiu alternatívu, podobne ako všetky okolité obce. Na
opravu je štandardná 2 ročná záruka.

Ďalej ho zaujímalo, či má starosta predstavu, za koľko bude obec predávať pozemky na
novú výstavbu, cenu za 1 m2. Starosta mu povedal, že zatiaľ ani nevieme, za akú cenu
nám pozemkový fond pozemky odpredá, ak nám ich bude ochotný vôbec predať. Popísal
ďalší postup prác, ktoré bude potrebné vykonať, aby sa výstavba mohla začať. 

Starosta sa poďakoval občanom za účasť.
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Uznesenie č. 24/2021

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením č.  24/2021 berie  na  vedomie  zmenu
rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením starostu obce.

Hlasovanie:

Za:  4 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania:  Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 25/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 25/2021 schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve
o zbere a zhodnotení odpadu (textilu).

Hlasovanie:

Za:   4 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 26/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 26/2021 schvaľuje Zmluvu o dielo č.
13092021 – Rohov vodovod a Envirofond s dotačným poradcom M. Šišolákom.

Hlasovanie:

Za:   4 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 27/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 27/2021 schvaľuje PHSR na roky 2021
až 2025.

Hlasovanie:

Za:    4 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené
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Uznesenie 28/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu časti  obecného pozemku poľovnému
združeniu Senica pole. 
Za:             4 poslanci
Proti:          0 poslancov
Zdržal sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie 29/2021
OZ obce Rohov uznesením č 29/2021 na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky
nesúhlasí so zámerom výstavby veterného parku v katastri obce Rohov..
Za:             4 poslanci
Proti:          0 poslancov
Zdržal sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Rohov uznesením č. 30/2021 súhlasí s výpoveďou nájomnej
zmluvy medzi obcou Rohov a J. Čechom  v dôsledku závažného porušenia podmienok
prenájmu.

Hlasovanie:

Za: 3 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržalo sa: 1 poslanec

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Prezenčná listina zo zasadnutia OZ dňa 27.9.2021 o 19:00 hod. v kultúrnom dome 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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12.  

13.  

14.  
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